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ÚVOD  

 

Do rukou se Vám dostává ucelená koncepce rozvoje rodinné politiky města Turnov na období 2017-2021. 
Tento dokument vychází z Národní koncepce rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí a 
metodického doporučení Rodinná politika na úrovni krajů a obcí a zároveň reflektuje potřeby občanů 
města. 

Rodina je základní jednotkou naší společnosti. Je to prostor, ve kterém dochází k formování osobnosti 
jedince a ve kterém se tvoří a zhodnocuje lidský potenciál. I přes takto významnou pozici je možné 
v poslední době zaznamenat slábnoucí postavení české rodiny. Zároveň s touto skutečností dochází k 
oslabování soudržnosti jejich členů. O nápravu těchto negativních tendencí usiluje veřejná a sociální 
politika formou podpory rodinné politiky a realizací dílčích prorodinných opatření.   

Rodinná politika zasahuje do nejrůznějších oblastí veřejného života společnosti, přes bydlení, školství, 
sociální oblast, zdravotnictví, infrastrukturu a další, zároveň se zaměřuje na podporu rodin při výkonu 
jejich přirozených funkcí. Současná společnost je orientována zejména na výkon a ekonomickou 
prosperitu a ne každý po náročném dni v zaměstnání najde dostatek chuti, času a energie, trávit čas 
aktivně s ostatními členy rodiny. Proto tuto roli na sebe, naprosto legitimně, přebírají orgány samosprávy 
na regionální a místní úrovni a občanský sektor. Je třeba říci, že obce jsou jedněmi z nejdůležitějších aktérů 
rodinné politiky. Mají z celého systému k lidem nejblíže, znají potřeby rodin, mají lepší přehled o místních 
podmínkách a v neposlední řadě mají k dispozici širokou škálu kompetencí, díky kterým mohou realizovat 
řadu prorodinných opatření. 

V Turnově se již tradičně na realizaci rodinné politiky podílí různé organizace, spolky a sdružení, které 
poskytují služby a nabízejí aktivity rodinám v širším smyslu, tedy ne pouze v úzkém pojetí rodiče-děti, ale 
se zohledněním mezigeneračních specifik.  V průběhu roku pořádá město Turnov řadu akcí nejen pro 
rodiny s dětmi, ale i širokou veřejnost. V rámci vyhlašovaných dotací je rovněž podporovatelem mnoha 
akcí, které jsou určeny rodinám s dětmi.  
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1. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  

 

1.1 POLOHA MĚSTA  

Turnov leží na středním toku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města - náměstí - se nachází 267 
m.n.m. na pozici 50° 35′ 15" severní šířky a 15° 9′ 26" východní délky. Turnov leží v centru Chráněné 
krajinné oblasti Český ráj (181,5 km2, vyhlášena v roce 1955, rozšířena v roce 2002). 

Území se organizačně dělí na 5 katastrálních území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u 
Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: Turnov (Nudvojovice připojeny), Daliměřice, Hrubý Rohozec, 
Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a 
Vazovec. 

1.2 OBYVATELSTVO 

Počet obyvatel Turnova se v posledních letech pohybuje kolem čísla 14.500. Tímto číslem se řadí na 92. 
místo v České republice, je také největším městem okresu Semily a čtvrtým v pořadí v rámci Libereckého 
kraje. 

Tab. 1 – Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu v Turnově vždy k 1. lednu daného roku 

 

Počet občanů  - trvalý pobyt (k 1.1.) 

    cizinci s TP Celkem 

2010 14 189 * 14 189 

2011 14 149 * 14 149 

2012 14 155 * 14 155 

2013 14 103 298 14 401 

2014 14 058 330 14 388 

2015 14 094 335 14 429 

2016 14 044 362 14 406 

2017 14 025 353 14 378 
 

*v uvedených letech se daný údaj statisticky nezjišťoval 
  

Tab. 2 - Vývoj počtu obyvatel vždy k 31. prosinci daného roku 

Vývoj počtu obyvatel 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Přihlášení k trvalému pobytu 291 291 275 295 380 311 332 

Odstěhovaný 369 332 364 346 368 335 340 

Narozené děti 124 139 136 139 119 141 164 

Zemřelí 151 163 166 180 161 183 163 
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1.3 NEZAMĚSTNANOST  

Údaje k tomuto tématu jsou platné k 31. 12. 2016.  Na kontaktním pracovišti Úřadu práce v Turnově bylo 
evidováno k danému datu celkem 438 uchazečů o zaměstnání, z toho 236 žen. Podíl nezaměstnaných 
v Turnově byl 4,7 %, což je mírně pod celorepublikovým průměrem. Počet uchazečů o zaměstnání 
evidovaných do 3 měsíců je 164 a uchazečů evidovaných více než 12 měsíců je 133. Z celkového počtu 
uchazečů o zaměstnání je 71 zdravotně postižených a 18 absolventů škol. 

Co se vzdělání uchazečů o zaměstnání týče, 92 z nich mělo základní vzdělání, 164 bylo vyučených, 127 
mělo středoškolské vzdělání s maturitou, absolventi vyšší odborné školy byli mezi uchazeči o zaměstnání 
čtyři. Mezi uchazeči bylo rovněž 51 vysokoškoláků s bakalářským nebo magisterským titulem.   

Z hlediska věku je mezi uchazeči o zaměstnání nejvíce zastoupena věková skupina 29 -50 let, počtem 188. 
Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou osoby starší 50 let – 157 uchazečů. Kategorie do 29 let je 
početně nejméně zastoupená – 93 uchazečů.  

Kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Turnově bylo k 31. 12. 2016 evidováno 229 volných pracovních 
míst, z toho 10 se zkráceným pracovním úvazkem.  

Pro město Turnov vykonávalo ke konci roku 2016 veřejně prospěšné práce 5 osob pod vedením jednoho 
koordinátora. Ke stejnému datu nebylo obsazeno ani jedno místo asistenta městské policie z tří možných.     

 

2. ANALÝZA SLUŽEB A AKTIVIT PRO RODINY 

 

2.1 VZDĚLÁVÁNÍ V  TURNOVĚ  

MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Turnov disponuje rozsáhlou sítí mateřských škol. Jedná se o mateřské školy zřizované městem Turnov a o 
zařízení služeb pro rodiny, které jsou zřízené a provozované soukromými subjekty, právnickými či 
fyzickými osobami.  

Mateřské školy zřizované městem Turnov jsou v současnosti naplněny do výše své kapacity.  Od školního 
roku 2017/2018 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání pro dětí poslední rok před 
zahájením školní docházky a v následujících letech se postupně snižuje věková hranice pro přijetí dětí do 
mateřské školy. Na všechny novely školského zákona zřizovatel reaguje tak, aby bylo vždy vše v souladu 
se zákonem.  

Mateřské školy používají jednotné webové stránky (skolky.turnov.cz) vytvořené ve spolupráci se 
zřizovatelem, na něž jsou pravidelně vkládány aktuální kontakty a informace (zápisy, akce, provozní 
záležitosti, informace ze školní jídelny apod.). Všechny mateřské školy zřizované městem Turnov dbají na 
úzký kontakt s dětmi a s rodiči dětí, na pohybové aktivity dětí, účastní se pravidelně projektů souvisejících 
se čtenářstvím, s ochranou přírody. Vedle výchovy k ekologii je dbáno i na pohyb a zdravou životosprávu 
dětí a na zavádění nových trendů zdravé kuchyně - postupně se mateřské školy zapojují do projektu 
Skutečně zdravá škola. Ve své činnosti spolupracují i s jinými subjekty zřizovanými městem Turnov, např. 
s organizací Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,  Městská knihovna Antonína Marka Turnov. Je 
snahou vést děti zážitkovou formou výuky, formou hravých činností. Některé mateřské školy nabízí i 
speciální logopedickou péči v logopedických třídách a tři třídy s kapacitou 20 dětí s nadstandardní péčí o 
děti se speciálně vzdělávacími potřebami. U mateřských škol s nižší kapacitou je patrná snaha využít 
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rodinnou atmosféru. Obvykle je mateřskými školami poskytován prostor i organizátorům mimoškolních a 
volnočasových aktivit, mají-li rodiče zájem. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 757, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 trojtřídní,  kapacita 74 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ALEŠOVA 1140, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 dvoutřídní, kapacita 52 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, BEZRUČOVA 590, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 trojtřídní, dvě běžná oddělení a jedna speciální třída, kapacita 65 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV – MAŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 dvoutřídní, kapacita 45 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 914, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

  čtyřtřídní, kapacita 92 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, JANA PALACHA 1931, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 dvoutřídní, kapacita 54 dětí 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLUNÍČKO TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 čtyři běžná oddělení, mateřská škola speciální (kapacita MŠ 124 dětí), základní škola 
speciální a přípravný stupeň (3 třídy s těžkým mentálním postižením a autismem - kapacita 
18 žáků)  

WALDORFSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 dvoutřídní, kapacita 50 dětí 

SOUKROMÁ ŠKOLKA SPIRÁLKA 

 pro děti od dvou let, vzdělávání odpovídá  rámcovému vzdělávacímu programu pro 
předškolní vzdělávání 

MINIŠKOLKA BERUŠKA PELEŠANY   

 soukromé zařízení pro děti od 1,5 do 5 let věku, denní kapacita zařízení je 10 dětí – ty jsou 
přijímány v průběhu roku dle volných míst 

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ – MINIŠKOLKA 

 zejména pro děti předškolního věku od dvou let, pouze pro dopolední hodiny 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

Celková kapacita základních škol zřizovaných městem Turnov je v současnosti přibližně 2200 míst. 
Kapacity škol jsou na území města rozloženy disproporčně – nerespektují územní rozložení bydliště žáků. 
Strategický plán vzdělávání konstatuje, že i v období početnější populace školních dětí bude oficiální 

kapacita turnovských škol převyšovat poptávku řádově o sto míst.   
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Školy se pravidelně zapojují do projektů, které umožňují žákům prohlubovat oblasti jejich zájmu nebo 
oblasti potřebné. Jedná se o projekty podporující školní úspěšnost, čtenářskou gramotnost, jazykové 
vzdělávání, přírodní vědy, programy na podporu rovných příležitostí, společného vzdělávání a podporu 
žáků sociálně slabších, programy na úhrady obědů pro děti z nemajetných rodin. Ve školách se dbá i na 
ekologii, zdravé stravování a správnou životosprávu - školy se zapojují do programů podporujících tuto 
oblast. Některé projekty a programy jsou doplňovány i finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele. 
V současné době školy využívají i různých programů na podporu pohybu a sportování dětí ve školách. Ve 
spolupráci se zřizovatelem je školní výuka tělesné výchovy obohacována o výuku s kvalifikovanými lektory 
různých sportů. Sportovní činnost dětí je podporována i díky spolupráci s dalšími subjekty - např. Okresní 
rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Semily. Školy spolupracují i se subjekty 
zřizovanými městem Turnov, např. s organizací Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov a s 
organizací Městská knihovna Antonína Marka Turnov. Školy žákům nabízí volitelné a nepovinné předměty 
a ve svých prostorách umožňují organizovat jiným subjektům mimoškolní a volnočasové aktivity, je-li o to 
zájem. 

V rámci možnosti vzdělávání všech dětí je ve spolupráci se zřizovatelem postupně přistupováno ke 
stavebním úpravám školních budov, aby byly dle možností zcela nebo alespoň částečně bezbariérové. Děti 
či jejich rodiče mohou využívat na školách poradenství školního psychologa a školního speciálního 
pedagoga. Postupně se ve školách objevují asistenti pedagoga či osobní asistenti žáků - v tomto ohledu 
musí školy vynakládat mnoho úsilí na získávání finančních prostředků na jejich působení ve školách.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, SKÁLOVA 600, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 úplná základní škola, kapacita 680 žáků, škola má odloučené pracoviště 1. stupně v Alešově ulici 
v Turnově 2 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 18, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 úplná základní škola, kapacita 600 žáků 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA 518, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 úplná základní škola, kapacita 670 žáků 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV – MAŠOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 pouze 1. stupeň, kapacita 90 žáků 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 základní škola, základní škola speciální, kapacita 150 žáků  
 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Turnov má poměrně širokou nabídku středoškolského vzdělávání. Zřizovatelem středních škol je 
Liberecký kraj. V současné době jsou v Turnově čtyři střední školy. 

 Gymnázium Turnov, příspěvková organizace, Jana Palacha 804, Turnov; 

 Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace, Zborovská 
519, Turnov; 

 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace, Skálova 373, 
Turnov; 

 Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace, 28. října 1390, Turnov. 
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SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 základní škola poskytuje vzdělávání a výchovu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLUNÍČKO TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 mateřská škola speciální (3 třídy s kapacitou 20 dětí);  

 základní škola speciální a přípravný stupeň základní školy speciální (3 třídy pro – kapacita 18 
žáků).  
 

DALŠÍ INFORMACE  

V Turnově je zájem i o různé jiné formy vzdělávání a alternativní způsoby výuky. Někteří rodiče dětí a žáků 
hledají tyto služby v okolí města, např. lesní klub Skaláček (lesní mateřská škola), Všeň (mateřská a základní 
škola), waldorfská škola v Semilech (základní škola a lyceum), Mladá Boleslav (základní škola) apod. Počet 
dětí a žáků, kteří navštěvují tato zařízení mimo území města Turnov, ovšem není nijak vysoký a jedná se 
řádově nanejvýše o desítky dětí.  
Tyto potřeby se snaží zřizovatel společně s některými základními školami reflektovat v obohacování běžné 
výuky o nové a méně tradiční formy, např. matematika Hejného metodou. 

PORADENSTVÍ  

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM SEMILY, 
POBOČKA TURNOV  

 Poskytuje psychologické a speciálně pedagogické služby dětem a žákům a jejich zákonným 
zástupcům zpravidla ve věku od 3 do 19 let. Provádí individuální psychologické a speciálně 
pedagogické vyšetření pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně 
nadané, poradenství v oblasti výukových a výchovných obtíží, zjišťuje připravenost dětí pro 
povinnou školní docházku. Dále poskytuje doporučení pro vzdělávání, metodickou pomoc školám, 
krizovou intervenci, speciálně pedagogické kurzy pro děti předškolního věku, pomáhá s nápravou 
poruch učení, poskytuje žákům kariérové poradenství a další. Speciálně pedagogické centrum 
poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání dětí a žáků s autismem. 

 Zřizovatelem je Liberecký kraj.  
 Služby jsou poskytovány bezplatně.  

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV O.P.S. 
Centrum bylo založeno městem Turnov a turnovskými středními školami jako obecně prospěšná 
společnost, která poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání a spolupracuje na mezinárodních 
projektech celoživotního vzdělávání.  
Pořádá jazykové, odborné a zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání  
v oblasti ICT, jazyků, managementu a komunikace, rekvalifikační kurzy, programy Univerzity třetího věku.  
V rámci projektů napomáhá předcházení školní neúspěšnosti a podporuje inkluzivní vzdělávání a rozvoj 
talentů. 
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FAN, S.R.O – JAZYKOVÁ ŠKOLA  

Nabízí kurzy pro děti i dospělé, firemní kurzy, jazykové zkoušky. 
 
 

2.2 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  OBLAST 

MĚSTSKÝ ÚŘAD  

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Organizuje sociální péči pro občany Turnova a 36 spádových obcí dle platných právních předpisů. Sídlí ve 
Skálově ulici 84 a je rozdělen na dva úseky. Na úsek sociálních činností a sociální prevence a na úsek 
sociálně-právní ochrany dětí.  

V roce 2016 bylo vedeno na úseku sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) 1015 spisů. Kurátor pro 
mládež vedl 60 spisů dětí, se kterými pracoval. Téměř ve 300 případech byl OSPOD ustanoven 
opatrovníkem nezletilých dětí. V roce 2016 proběhlo celkem 223 soudních jednání za účasti pracovnic 
OSPOD a sedm jednání u odvolacích soudů. V náhradní rodinné péči je umístěno 49 dětí a v pěstounských 
rodinách 36. 

Na úseku sociálních činností a sociální prevence došlo v roce 2016 k téměř 2000 intervencím. Nejvíce 
zastoupenou cílovou skupinou byli zdravotně postižení nebo jejich blízcí. Druhou nejpočetnější skupinou, 
se kterou sociální pracovnice pracovaly, byli lidé s nízkými příjmy, zadlužením nebo ti, kteří ztratili 
zaměstnání, případně jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Další klienty tvoří lidé, kteří jsou ohroženi ztrátou 
bydlení, lidé s nevyhovujícím bydlením nebo osoby bez domova, dále pak lidé s různými druhy závislostí 
apod.   

DĚTSKÉ CENTRUM TURNOV 

Nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči o postižené děti a mládež 
s kombinovanými vadami, které pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují.  

FOKUS TURNOV, Z. S. 

FOKUS Turnov, z. s. je nestátní nezisková organizace – sdružení pro osoby starší šestnácti let s chronickým 
duševním onemocněním a mentálním postižením, které pomáhá při jejich začleňování do společnosti a 
zvyšování kvality jejich života. FOKUS Turnov, z. s. poskytuje tyto služby - centrum denních služeb, sociálně 
terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení.  

SLUNCE VŠEM , Z. S.  

SLUNCE VŠEM, z. s. provozuje Centrum denních služeb pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením 
a autismem a odlehčovací službu. 

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  TURNOV 

DOMOV DŮCHODCŮ POHODA 
V Domově důchodců Pohoda jsou poskytovány následující služby: 

DOMOVY PRO SENIORY (POBYTOVÁ SLUŽBA) 
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Posláním zařízení je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, pro které jsou jiné sociální služby, péče rodiny nebo blízkých v jejich domácnostech již nedostačující. 
Kapacita zařízení je dvacet devět lůžek. 

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (POBYTOVÁ SLUŽBA) 
Posláním zařízení je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
stařecké, Alzheimerové nebo i ostatních typů demencí. Seniorům je poskytováno bezpečné prostředí 
v rámci Domova důchodců Pohoda. Kapacita je čtyřicet dva lůžek. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (POBYTOVÁ SLUŽBA) 
Poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, stařecké 
Alzheimerové nebo jiné demence, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Tato služba je 
seniorům poskytována na dobu určitou. K dispozici je pět lůžek. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Pečovatelská služba je rozdělena na tři úseky.  

ÚSEK 28. ŘÍJNA  
Kapacita terénní pečovatelské služby je maximálně 170 klientů v terénu. Terénní pečovatelská služba má 
zázemí v areálu Domova důchodců Pohoda.  

ÚSEK ŽIŽKOVA  
Ve čtyřech domech se nachází celkem 122 bytů, ve kterých je poskytována pečovatelská služba.   

ÚSEK VÝŠINKA 
V domě je situováno 93 bytů, ve kterých je poskytována pečovatelská služba.  

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
Centrum denních služeb umožňuje seniorům trávit část dne ve společnosti svých vrstevníků. Centrum se 
nachází v areálu budovy Domova důchodců Pohoda. 

SPOKOJENÝ DOMOV , O.P.S.  
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov poskytuje terénní sociální služby. 
Spokojený domov, o.p.s. je registrovaným poskytovatelem služeb: pečovatelská služba, osobní asistence,   
odlehčovací služby, odborné sociální poradenství.  

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, A.S. - PANOCHOVA NEMOCNICE TURNOV, S.R.O. 

Oddělení a ambulance Panochovy nemocnice jsou k dispozici tato oddělení:  
ARO, chirurgie, bariatrické chirurgie, interny, gynekologie, ortopedie, rehabilitace, následné péče. Nezletilí 
pacienti musí v případě hospitalizace využívat nemocnice v okolních městech  - např. Liberec, Jičín, Mladá 
Boleslav apod. Nadále v Turnově fungují dětské odborné ambulance - endokrinologická, nefrologická, 
poradna pro rizikové novorozence a kojence a neurologický screening, další samostatné ambulance - 
diabetologická, plicní, alergologická, endokrinologická a nutriční poradna.  

Následná péče  

Projekt úspěšného stárnutí cílevědomě rozvíjí oddělení následné péče pod gescí oboru geriatrie. Pokoje 
následné péče zajišťují péči zejména o seniory, chronicky nemocné, kteří nemohou být se stávající 
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diagnózou v domácnosti. Oddělení spolupracuje s ambulancemi, zajistí návaznost se sociálními službami, 
s praktickými lékaři nebo domácí péčí. 

Rodinné pokoje 

Pokoje jsou určeny pro pacienty, jejichž život se již nevratně chýlí ke konci a mají zde možnost důstojně a 
zejména se svojí rodinou nebo kýmkoliv dalším prožít závěr života. Návštěvy jsou umožněny nepřetržitě. 
Dobrovolníci Hospicu sv. Zdislavy, o. p. s. zde poskytují odborné poradenství klientům i rodinným 
příslušníkům.  

Domácí péče 
Jedná se ošetřovatelskou a zdravotní péči, která je poskytována v domácím prostředí.   
 
 

2.3 SLUŽBY A POMOC PRO RODINY  

 

V Turnově působí síť neziskových organizací a sdružení, zabývajících se službami pro rodiny. Poskytují 
zejména poradenství rodinám ve složité sociální nebo finanční situaci nebo rodinám řešícím nějakou 
zátěžovou situaci (závislosti, postižení, výchovné problémy, kriminalita……), dále nabízí vzdělávání a 
kurzy nebo podporu pěstounským rodinám. V Turnově zatím není žádná dětská skupina. V celém 
Libereckém kraji jich je v současné době osm, například v Jablonci nad Nisou, Jilemnici nebo České Lípě. 
O možnostech, kam se mohou obrátit nebo jaké služby lze využít, se obyvatelé dovědí v Katalogu 
sociálních služeb (tištěná nebo elektronická verze), dále na informačním portále 
www.turnovprorodinu.cz, na odboru sociálních věcí nebo z informačních letáků, které připravuje a 
vydává odbor sociálních věcí.  

2.3.1 SLUŽBY PRO RODINY  

CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, Z.S. 

Centrum pro rodinu Náruč je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2000 v Turnově. 
Činnost je rozdělena do těchto oblastí: 

 provoz rodinného centra 

 centrum podpory náhradní rodinné péče 

 sociální podpora - poradenství a vzdělávání rodičů s dětmi, poskytování preventivních služeb 

 miniškolka 

 humanitární projekty - projekty zaměřené na pomoc a podporu potřebným - sbírkové projekty, 
dobrovolnický program 

 pomoc s návratem na trh práce - zaměstnávání matek s malými dětmi 
 

Programy a projekty jsou garantovány odborníky z oboru dětské psychologie, speciální pedagogiky  
a sociálního poradenství. 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ D.R.A.K., Z.S. 

Domov-Rodina-Aktivita-Komunikace 
Poskytuje sociálně aktivizační služby pro dvě skupiny obyvatel: rodiny s dětmi a osoby se zdravotním 
postižením. 

http://www.turnovprorodinu.cz/
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SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ V TURNOVĚ – RODINNÝ KLUB DEŠTNÍK  

Sbor Jednoty bratrské v Turnově se zaměřuje na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin 
z Turnovska, Semilska a spádové oblasti Českého ráje. Otevřen je celotýdenní Klub pro rodiče s dětmi, 
herna, v programu jsou zahrnuty i mimořádné akce – např. pobytové akce, přednášky s výchovnou, 
zdravotnickou problematikou, akce pro děti 

MOST K NADĚJI, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
Občanské sdružení nabízí služby v oblastech drogových závislostí, prostituce, národnostních menšin. 
Provozuje Linku duševní tísně, prostřednictvím K-Centra Liberec ošetřuje drogovou scénu a provozuje 
Dům na půli cesty, pořádá semináře, besedy apod. V rámci terénních programů působí v Turnově – 
poskytuje služby sociální prevence.  

SOUKROMÁ ŠKOLKA SPIRÁLKA 

 pro děti od dvou let 

MINIŠKOLKA BERUŠKA PELEŠANY   

 soukromé zařízení pro děti od 1,5 do 5 let věku 

2.3.2 PORADNY 

MANŽELSKÁ A PŘEDMANŽELSKÁ PORADNA – PORADNA PRO RODINA A MEZILIDSKÉ VZTAHY 

Poskytuje odbornou psychologickou a sociálně-právní pomoc, skupinovou psychoterapii a krizovou 
intervenci, pomáhá řešit těžkosti v partnerském a rodinném soužití a pomáhá hledat východiska ve složité 
životní situaci. Pomáhá také při žádosti o náhradní rodinnou péči. 

ADVAITA, Z.Ú. – PORADNA PRO ZÁVISLOSTI  
Od července 2016 začala v Turnově fungovat poradna pro závislosti. 
Poradna je určena lidem ohroženým nelátkovou závislostí, tj. těm, kteří mají potíže s hazardním hráčstvím, 
sázením, nadměrným trávením času u počítače, dále lidem, kteří mají problémy s alkoholem nebo jinými 
drogami v neposlední řadě také osobám blízkým všech uvedených. V poradně je poskytováno poradenství 
(osobně, písemně, telefonicky), pomoc v krizi, pomoc a podporu osobám blízkým. 

DÉČKO LIBEREC, Z.S. 
Poradna je určena lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace díky dluhům a poskytovány jsou zde 
služby v oblasti finančního poradenství, bydlení nebo pracovního práva, rodiny a mezilidských vztahů. 
Odbornou pomoc zde také naleznou lidé, kteří potřebují pomoc v oblasti sociálních dávek a sociální péče. 

POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ 
Poskytuje bezplatnou odbornou pomoc a poradenství, právní informace a doprovod obětem trestných 
činů. Pomáhají se sepisováním návrhů, žalob a odvolání.  

KLINICKÁ LOGOPEDIE – PAEDDR. JANA VOBOŘILOVÁ 
Soukromé zařízení, které sídlí na adrese Antonína Dvořáka 303, 511 01 Turnov. 

MGR. JANA PROKEŠOVÁ, LOGOPED 
Logoped v rámci zařízení ZŠ a MŠ Sluníčko. 
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SPIRÁLA S.R.O, NESTÁTNÍ ZŘÍZENÍ 
Provádí komplexní diagnózu všech věkových skupin – vyšetření intelektu dítěte, vyšetření kognitivních 
funkcí, mapování příčin školního neúspěchu, spolupráce s odbornými ambulancemi dětské psychiatrie, 
dětské neurologie, klinické logopedie a psychologie 

2.3.3 CHRÁNĚNÉ DÍLNY  

1. TURNOVSKÁ CHRÁNĚNÁ DÍLNA  

Nabízí pracovní příležitosti pro osoby se změněnou pracovní schopností (lehčí manuální práce apod.), 
funguje jako sociálně-terapeutická dílna pro mladé osoby a osoby dlouhodobě vyřazené z pracovního 
procesu (získání pracovních návyků). 

CZ BRIK 

Prvotním cílem bylo vyrábět ekologické topivo a pomoci zdravotně znevýhodněným občanům uplatnit se 
na trhu práce.  

2.3.4 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE  

MÍT DOMOV A RODINU „SAMOZŘEJMOST NEBO VZÁCNOST?“ 

Kampaň zaměřená na budoucí pěstouny. Nabízí pomoc a základní informace pro případ, že potencionální 
pěstouni nevědí, kde začít a na koho se obrátit. Ozřejmuje, co vlastně znamená stát se pěstounem – co 
všechno musí budoucí pěstoun splňovat a jaké jsou na něj kladeny nároky a co se od něj očekává. 
V Turnově se na této kampani podílí Centrum pro rodinu Náruč. 

V současné době je sledován nedostatek potenciálních žadatelů o pěstounskou péči.  

2.3.5 PODPORA RODIN SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAM I  

VEŘEJNÉ SBÍRKY  

V Turnově jsou pravidelně organizovány sbírkové aktivity na podporu rodin se specifickými potřebami. 
Na těchto aktivitách se podílejí především NNO.  
 
PRAVIDELNĚ PROBÍHAJÍCÍ AKCE:  
 

 PRO DOBROU VĚC – stánek Pro dobrou věc v rámci Vánočních trhů, výtěžek z prodeje rukodělných 
výrobků je určen pro konkrétně vybrané rodiny pečující o dítě s vážným handicapem – 
M.Uchytilová, J.Pekařová + matky na MD ze skautského střediska  

 POMOZTE DĚTEM – „Skautské kuřátko“ 

 Veřejná sbírka POZVEDNĚTE SLABÉ – Nadace EURONISA 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – Římskokatolická farnost 

 STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ – V. Paráková, Muzeum Českého 
ráje  

 DOBROČINNÝ BAZAR PRO SPOLEK SLUNCE VŠEM – J. Karásková  

 BAZAR OBLEČENÍ A VYBAVENÍ PRO DĚTI – Centrum pro rodinu Náruč  - určeno pro sociálně slabé 
rodiny, děti z dětského domova, kojeneckého ústavu, azylové domy apod.  

 MĚSTSKÝ PLES – výtěžek plesu je určen na charitativní účel  
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MIMOŘÁDNÉ AKCE 

 Veřejná sbírka po požáru AGBA v.o.s. pořádaná městem Turnov v roce 2015 na pomoc rodinám 
obětí  

 

2.4 RODINA A VOLNÝ ČAS  

V Turnově existují za podpory a finančního přispění města Turnova, různé organizace a spolky. Téma 
potřebnosti a rozšíření nabídky je diskutováno v pracovní skupině Děti a mládež v rámci komunitního 
plánování sociálních služeb, kde je řešena prevence šíření sociálně patologických jevů ve společnosti, 
zejména mezi dětmi a mládeží, v komisi Zdravého města, parlamentu mládeže apod. 

2.4.1 VOLNÝ ČAS A TURNOVSKÉ ORGANIZACE  

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU  ŽLUTÁ PONORKA, P.O. 

Středisko organizuje více než třicet zájmových kroužků nejrůznějšího zaměření, které probíhají nejen 
v budově Žluté ponorky, ale také v základních školách v Turnově, Mašově, Přepeřích a na sportovištích TJ. 
Kromě pravidelných kroužků je zde možné nalézt také výtvarné dílny pro veřejnost, které se konají 
pravidelně jednou za měsíc, v úterý odpoledne. 
Žlutá ponorka tradičně organizuje dva velké deseti až čtrnáctidenní letní tábory, dále menší týdenní  
a několik malých příměstských táborů. 
Nabídka s aktuálními kurzy a semináři, či kroužky dle místa konání, je k dispozici na internetových 

stránkách Žluté ponorky Turnov. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Základní umělecká škola Turnov nabízí uchazečům o studium čtyři základní obory - obor hudební, výtvarný, 
taneční a literárně - dramatický. 

Základní umělecká škola pořádá také nejrůznější akce a kurzy. 

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY  

Studium je určeno pouze pro seniory, kteří dosáhli důchodového věku. Je organizováno semestrálně 
v celkovém rozsahu čtyř semestrů. Vyučující Akademie jsou pedagogové ZUŠ Turnov.  

MĚSTKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV, PŘISPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Městská knihovna Antonína Marka poskytuje, vedle svých běžných výpůjčních, informačních, datových  
a reprografických služeb, také služby handicapovaným občanům. Jedná se např. o terénní půjčování knih 
plnoletým imobilním občanům, kteří mohou využívat služeb knihovny prostřednictvím terénní 
pečovatelské služby, jejím klientům dodává požadované výpůjčky domů. 

Další službou je půjčování zvukových knih zrakově a zdravotně postiženým občanům. V prostorách 
knihovny funguje každé úterý Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené. Na provozu 
spolupracuje  s Tyflocentrem Liberec. o.p.s. 

Podstatnou součástí služeb jsou pořady a programy pro školy a mateřské školy (výchova ke čtenářství, 
výtvarné dílny, besedy apod.), literárně-dramatický kroužek pro děti od 6-15 let, pořady a akce pro seniory 
a pro obyvatele penzionů pro seniory, funguje zde i virtuální univerzita třetího věku či pořádá akce pro 
rodiny s dětmi. 
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ 

Informační centrum pro mládež vzniklo jako služba pro mládež, místo pro setkávání, kde jsou poskytovány 
informace zejména z oblastí vzdělávání, volného času, brigád, profesní dráhy, cestování a občanských  
a společenských institucí.  

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO ŠTIKA TURNOV, Z.S. 

Klubovny střediska se nacházejí na „Ostrově“ poblíž Koňského trhu. V současné době je zde osm oddílů 

(čtyři chlapecké, tři dívčí a jeden klub OS). 

Junák pořádá např. skautské tábory, příměstské tábory, závody, Betlémské světlo a jiné. 

POVYK 

Sdružení Povyk vytváří volnočasové programy pro děti a mládež na území města Turnova a jeho okolí. 

Organizuje jedno či vícedenní akce, jejichž náplní jsou volnočasové programy s různým zaměřením (např. 

na ekologickou, multikulturní, globální výchovu ...). Každoročně pořádá jarní a letní příměstský tábor. 

Tábory jsou svým programovým zaměřením určeny pro děti od první do sedmé třídy základních škol. 

Hlavní programovou náplní je sport a pohyb v přírodě. 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL TURNOV 

Sportovní aktivity pro širokou veřejnost -  cvičení rodičů s dětmi od jednoho do tří let, předškoláků, cvičení 
pro dívky a chlapce od 6 do 11 let, ale také zdravotní cvičení pro starší generaci, badminton, florbal nebo 
volejbal a další.   

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, S.R.O. 

Městská sportovní Turnov, s.r.o. je obchodní společností města Turnov, jejímž hlavním úkolem je provoz, 
správa a údržba vlastních sportovišť i sportovišť v majetku města.  
Organizace je provozovatelem následujících sportovišť: 

 městský plavecký bazén Výšinka; 

 atletický areál; 

 fotbalový areál; 

 sokolovna Mašov; 

 tenisový kurt; 

 hřiště u nádraží. 
Maškova zahrada: 

 zimní stadion; 

 koupaliště; 

 skatepark; 

 hřiště; 

 inline okruh. 

Dětem a mládeži se věnuje více než třicet různých sportovních oddílů, které pro mládež organizují 
pravidelné tréninky i vícekrát za týden a jezdí s nimi na závody v týdnu i o víkendech. Přehled nestátních 
neziskových organizací s místní působností v oblasti sportu a volnočasových aktivit a ostatních sportovních 
subjektů ve vlastnictví fyzických a právnických osob působících ve městě Turnov v abecedním pořadí 
naleznete v příloze. 
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KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, S.R.O. 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. je kulturní organizací na území města Turnov, která se zabývá pořádáním 
kulturních a společenských akcí. Kulturní centrum spravuje: 

 Kulturní centrum Střelnice (společenské akce, plesy, taneční a pohybové aktivity, školení atd.) 

 Kino Sféra 

 Městské divadlo 

 Areál letního kina 

Je vydavatelem časopisu Hlasy a ohlasy Turnova, neboli HOT, jehož náplň tvoří informace Kulturního 
centra Turnov a dalších, zejména městských a dalších neziskových organizací působících na území města 
Turnova. Jednu čtvrtinu obsahu tvoří informace z radnice města. Je distribuován zdarma do všech 
domácností Turnova. Čtenářům mimo spádovou oblast je k dispozici pouze za cenu poštovného a dále je 
k dostání zdarma na dalších vybraných místech. 

KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ  

Jedná se o otevřený klub, docházka do klubu je volná, bez závazků, registrace, členských příspěvků apod. 
Klub se nachází v budově penzionu pro seniory v Žižkově ulici, otevřeno je každý čtvrtek od 12:00 do 16:00 
hodin.  

Pro zájemce z řad seniorů je přepravena bohatá nabídka programů např. přednášky s lékařskou tématikou, 
přírodovědné promítání cestopisů, hudební kavárna, ve spolupráci s městskou knihovnou "křeslo pro 
hosta", taneční odpoledne, prezentace kosmetiky, floristiky apod. 

2.4.2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A HŘIŠTĚ  

Město Turnov má poměrně rozsáhlou síť oddechových ploch a hřišť. Hřiště lze nalézt u každé základní 
školy v Turnově. Tato školní hřiště jsou v majetku města a jsou stanovena jasná a přesná pravidla pro jejich 
užívání, a to jak pro školy, tak pro veřejnost. Podrobné informace lze získat na webových stránkách města 
Turnov, odbor školství kultury a sportu.  
V současné době není v Turnově žádný fitness park pro seniory, který by mohli využívat k aktivnímu 
trávení volného času a zlepšování své fyzické kondice. Vybudování tohoto parku by bylo vhodné v blízkosti 
zařízení pro seniory, například v Metelkových sadech, v blízkosti Penzionu pro seniory v Žižkově ulici nebo 
jiné vhodné lokalitě.  

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, 28. ŘÍJNA 18, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

Je možné využívat na odbíjenou, nohejbal, košíkovou, házenou, malou kopanou, florbal a tenis. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURNOV, ŽIŽKOVA 518,  PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Hřiště lze využít na malou kopanou, tenis, basketbal, volejbal, nohejbal. K dispozici je i tenisová zeď. 

GYMNÁZIUM TURNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JANA PALACHA 804, TURNOV  

Vhodné využití zejména pro basketbal, volejbal, tenis a kopanou. 

OAHŠ A SOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZBOROVSKÁ 519, TURNOV  

Vhodné pro malou kopanou, volejbal, florbal, tenis, streetball a nohejbal. 
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ODDECHOVÉ PLOCHY 

SÍDLIŠTĚ PŘEPEŘSKÁ  

V prostoru se nachází dvě samostatné oddechové plochy. Jedno pro mladší děti (jedno zmodernizované s 

pískovištěm, skluzavkou, houpadly apod.) a jedno víceúčelové škvárové hřiště. 

SÍDLIŠTĚ U NÁDRAŽÍ  

V prostoru sídliště existují samostatné oddechové plochy. Hřiště za Billou prošlo v roce 2002 rekonstrukcí. 

Byly zde doplněny hrací sestavy i drobný mobiliář. V roce 2016 proběhla další rekonstrukce a modernizace, 

tak aby hřiště vyhovovalo platným normám.  Dřevěný hrad (od r. 2003) zahrnuje velkou dřevěnou 

prolézací plochu s pískovým podkladem, houpačkami. V roce 2017 je plánováno odstranění objektu a 

vybudování nové herní plochy pro starší děti v blízkosti základní školy. V prostoru sídliště je dále hřiště pro 

menší děti v ulici Studentská, které bylo vybudováno v rámci regenerace panelového sídliště a samostatné 

pískoviště vybudované také v rámci tohoto programu. 

SÍDLIŠTĚ JANA PATOČKY 

Zrekonstruovaný oddechový prostor pro děti vznikl na podzim roku 2009. Je hojně využívaný zejména 

rodinami s dětmi. K dispozici je dětské hřiště s tunelem, houpačkami, houpadly, pískovištěm, lavičkami. 

Vyasfaltované hřiště pro míčové hry, jízdu na kole apod. 

METELKOVY SADY 

Oddechová a hrací plocha pro nejmenší s pískovištěm, prolézačkami a kolotočem. Od ostatního prostoru 

je oddělena nízkým plotem. Plánována je revitalizace plochy a vybudování nového hřiště. 

MAŠOV – PROSTOR ZA SOKOLOVNOU 

V prostoru se nachází víceúčelové hřiště s umělou trávou, které bylo rekonstruováno a dokončeno v roce 

2016. 

DOLÁNKY  

V areálu bývalého koupaliště Dolánky u malého bazénku je hřiště s prolézačkami a pískovištěm. Funkční 

volejbalové hřiště. Cyklistické odpočívadlo.  

ZATRAVNĚNÉ PLOCHY 

DĚTSKÝ PLÁCEK V DĚLNICKÉ ULICI  

Plocha je zatravněná a lemují ji vzrostlé stromy. Jsou zde umístěny houpadla, hrazdičky a houpačky. 

PARK U LETNÍHO KINA  

Jedná se o velký prostor, převážně zatravněný, který je tradičně využíván i mateřskými školami z okolí.  

V nedávné době došlo k částečné rekonstrukci vybavení - byla zbudována prolézačka ve tvaru pirátské lodi 

a houpačky, v plánu je rekonstrukce i ostatních částí parku. V roce 2017 bude vybudována nová herní 

plocha pro starší děti.  
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SÍDLIŠTĚ VÝŠINKA  

Na travnatých plochách se nacházejí dvě samostatná hřiště, celoročně využívaná. Dále je zde samostatně 

umístěna prolézačka - pyramida. 

KOBYLKA 

V okolí hasičárny v části Kobylka se nachází travnaté hřiště, které udržují místní občané. 

MALÝ ROHOZEC 

Dvě dětská hřiště jedno oplocené pro menší děti a jedno travnaté s houpačkou pro větší děti. 

HRACÍ PLOCHA   

U SOKOLOVNY 

Hrací plocha u Sokolovny ve Skálově ulici je určena nejmenším dětem.  Hřiště patří Centru pro rodinu – 
Náruč, z.s. 

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIŽKOVĚ ULIC I 

Jeden z mladších mobiliářů, hřiště bylo řešeno v rámci rekonstrukce školy v roce 2004. 

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ U PEKÁRNY NA SÍDLIŠTI V TURNOVĚ II  

Travnaté hřiště. Využíváno jen sporadicky. 

PROSTOR V OKOLÍ SPORTOVNÍ HALY TSC 
Jedná se o oplocený areál s volným přístupem. Nachází se zde hřiště s umělým povrchem a hřiště 
s asfaltovým povrchem. 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Pro více informací ohledně provozu dopravního hřiště a otvírací doby navštivte 
odkaz http://deti.bezpecne-na-silnicich.cz/hriste-a-vychova/  
 

2.5 RODINA VE MĚSTĚ  

2.5.1 BEZBARIÉROVOST A BEZPEČNOST  

DOPRAVA  

Bezbariérová doprava přístupná kočárkům nebo vozíčkářům je zajištěna několika způsoby: 

 Linkami MHD: 301 (na Pelešany), 302 (PLUS), 322 (víkendový PLUS přes Přepeře), 310 a 311 (na 
Bukovinu) – dopravce BusLine a.s.;  

 projíždějícími regionálními a dálkovými linkami; 

 turistickými autobusy – pravidelně v době od května do října    
 

KOMUNIKACE 

Město Turnov pokračuje v dlouhodobém trendu, který započal realizací první bezbariérové trasy v roce 
2008 a 2009, při které byla zpřístupněna pošta v Turnově 2 a budova Policie ČR a vybudována část 

http://deti.bezpecne-na-silnicich.cz/hriste-a-vychova/
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bezbariérových chodníků a přechodů pro chodce. Následovala druhá etapa, při které byla bezbariérově 
upravena poliklinika v Tázlerově ulici, kde se nachází ordinace řady lékařů. Byl zde vybudován výtah, který 
dosud zcela chyběl a byl také vybudován bezbariérový přístup do Lékárny pod radnicí. Město Turnov si 
uvědomuje, že bezbariérovost infrastruktury je důležitým faktorem kvality života. Bezbariérovost  
a přístupná dopravní infrastruktura je hlavní podmínkovou pro zapojení osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace do aktivního života. Rovněž je důležitá také pro maminky s kočárky, kterým velmi 
ulehčuje pohyb.  
 
Přechody na hlavních ulicích s velkou frekvencí chodců jsou bezbariérově upraveny. V ulici 28. října, 
naproti základní škole, je zvýšený příčný práh, ve kterém je integrován přechod pro chodce v úrovni 
okolních chodníků.  
 
V roce 2017 je plánována úprava bezpečnosti u Žluté ponorky v Husově ulici, vybudování rampy na sídlišti 
u nádraží. Rozšiřuje se počet zón 30km/h u škol a v bytových zástavbách.  
 
Snahou města je zajistit dohled na přechodech při dopravní špičce před zahájením a po ukončení školního 
vyučování v centru města. Ve spolupráci s kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Turnově byla v září 2015 
vytvořena místa asistentů městské policie. Asistenti ukončili svoji činnost v září 2016. Od této doby se 
nepodařilo 3 místa asistentů obsadit.      
 

KRIMINALITA 

Obvodní oddělení krajského ředitelství Libereckého kraje Policie ČR má v Turnově k dispozici dvacet pět 
policistů. Oddělení úzce spolupracuje, zejména v dopravní oblasti, s Městskou policií, která má k dispozici 
šestnáct strážníků, z nichž jeden pracuje jako manažer prevence kriminality. 
Již tradičně je v Turnově a spádových obcích nejvíce zastoupena majetková trestná činnost, následována 
hospodářskou trestnou činností a činy proti veřejnému pořádku. Nejvíce exponovanými oblastmi jsou 
sídliště, okolí barů a heren, veřejná parkoviště u supermarketů a na periferiích chatové a zahrádkářské 
kolonie. 
V rámci prevence kriminality pořádá Městská policie akce určené pro seniory, kteří bydlí v Domově 
důchodců Pohoda a v domě s byty se zvláštním určením na Výšince nebo v Žižkově ulici zaměřené na 
aktuální témata a prevenci. Dále pořádají programy pro děti z mateřských škol. Programy s obdobnou 
tématikou určené dětem mateřských škol a žákům základních škol pořádá rovněž Městská knihovna 
Antonína Marka. 
Vzhledem k tomu, že stále stoupá počet trestných činů páchaných na seniorech, pořádá již tradičně odbor 
sociálních věcí ve spolupráci s Městskou policií a Policií České republiky přednášky pro seniory, kteří 
nebydlí v žádném sociálním zařízení. V tomto trendu chce i nadále pokračovat. 
 

2.5.2 BYDLENÍ  
 
BYTOVÝ FOND MĚSTA  

Město Turnov je vlastníkem přibližně sto padesáti bytů různé velikosti a kategorie a dvě stě třiceti bytů 
zvláštního určení. Dále vlastní několik „holobytů“ v objektu, který je situován v periferní části města a tři 
krizové byty, které se nachází v Domě s byty zvláštního určení na Výšince. 
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BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ  

Zpravidla se jedná o malometrážní byty v objektech, kde je poskytována pečovatelská služba. Tyto byty 
jsou určeny občanům, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod 
III. stupně (penzion v Žižkově ulici) nebo musí mít přiznaný invalidní důchod, bez ohledu na stupeň (DPS 
Výšinka), ale jejich celkový zdravotní stav nevyžaduje komplexní celodenní péči.  

KRIZOVÉ BYTY 

Město má ve svém bytovém fondu vyčleněny tři krizové byty, jejichž přidělování se řídí Pravidly pro 
přidělování bytů města Turnov. Rada města dne 13. 4. 2016 usnesením č. 216/2016 schválila doplnění 
těchto Pravidel o postup při přidělování a užívání krizových bytů v Turnově. Krizové byty jsou určeny pro 
osoby v nepříznivé životní nebo sociální situaci. O přidělení krizového rozhoduje na společné schůzce 
odbor sociálních věcí, odbor správy majetku, klient/klientka a zástupce z řad pracovníků úřadu práce. 
Nájemní smlouva je uzavírána na tři měsíce s možností prodloužení na šest. Byt je přidělen bez kauce a 
nastěhovat se je možné do 48 hodin v pracovní dny, o víkendech nebo svátcích do 72 hodin, od zjištění 
potřeby krizového bytu. 

OBJEKT NA VRCHHŮŘE 

Součástí bytového fondu města je i objekt v okrajové části Turnova, který původně sloužil jako tzv. 
holobyty pro neplatiče nájemného v městských bytech. V současné době je určen osobám, které se ocitly 
v tíživé finanční nebo sociální situaci a které jsou schopny samostatného bydlení. K dispozici je zde deset 
jednopokojových bytů se společným sociálním zařízením a kuchyňkou. Byty nejsou vybaveny, obyvatelé 
si musí sami zajistit energie a topení. 

DALŠÍ MOŽNOSTI BYDLENÍ 

V bytovém fondu města nejsou žádné byty pro mladé rodiny tzv. startovací byty, ani se o jejich výstavbě 
v blízké době neuvažuje. V Turnově rovněž není k dispozici azylový dům ani jiné obdobné zařízení pro 
osoby bez přístřeší. V případě potřeby jsou vyžívány azylové domy v okolních městech – Mladá Boleslav, 
Jablonec nad Nisou apod. Turnov rovněž nedisponuje žádnou městskou ubytovnou pro sociálně slabé 
občany, v případě potřeby mohou být využity soukromé, ovšem ty mají často nastavena kritéria pro přijetí 
tak, že na ně sociálně slabí nedosáhnou. V takových případech je jim nabídnuto ubytování v některém 
z okolních měst, které disponuje ubytovnou a má volnou kapacitu.   
 

2.6 SYSTÉM PODPORY PRORODINNÝCH AKTIVIT, SLUŽEB A ZAŘÍZENÍ   

2.6.1 DOTACE MĚSTA   
Město Turnov hospodaří s rozpočtem, který každý rok schvaluje zastupitelstvo města. V rámci schvalování 
rozpočtu na daný kalendářní rok je Zastupitelstvem města Turnov schvalován i objem finančních 
prostředků pro níže uvedené dotační tituly. Jejich využití je cíleno zejména na kulturní, sportovní a sociální 
oblast, na volný čas dětí a mládeže a obecně prospěšnou činnost. 

KULTURNÍ FOND MĚSTA TURNOV   

Kulturní fond města Turnov město zřizuje k zajištění finanční podpory kulturních aktivit na svém území. 
Podporovány jsou kulturní akce, činnost kulturních spolků, které se zabývají kulturními aktivitami, 
vydávání hudebních nosičů a publikací - vše ve vztahu k území města Turnova. 

Správcem kulturního fondu je Městský úřad v Turnově – odbor školství, kultury a sportu. 
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SPORTOVNÍ FOND MĚSTA TURNOV, DOTACE SPORTOVNÍM SPOLKŮM A ORGANIZACÍM 

Sportovní fond města Turnov zřizuje město Turnov k zajištění finanční podpory sportu na svém území. 
Finanční prostředky jsou určeny na sportovní akce na území města Turnov, tak jsou podporovány: sport 
zdravotně postižených nebo znevýhodněných osob, sport v rámci podpory cestovního ruchu, aktivity 
s cílem rozvoje sportovních aktivit obyvatel města Turnov. 

O dotaci sportovním spolkům a organizacím pak může požádat spolek, který provozuje sportovní  
a tělovýchovnou činnost na území města Turnova a je zařazen v okruhu žadatelů.  

Správcem sportovního fondu a dotační oblasti pro sportovní spolky a organizace je Městský úřad 
v Turnově – odbor školství, kultury a sportu. 

FOND NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI MĚSTA TURNOVA 

Dotace na podporu sociální oblasti jsou poskytovány na oblast rodin s dětmi, oblast osob se zdravotním 
postižením a seniorů, oblast protidrogové prevence, oblast sociálních a zdravotních preventivních 
programů. Dotace na podporu sociálních služeb je určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Správcem fondu na podporu sociální oblasti je Městský úřad v Turnově – odbor sociálních věcí. 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  PRO DĚTI A MLÁDEŽ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 

Dotace je určena k zajištění podpory organizacím a subjektům, které se zabývají volnočasovými aktivitami 
dětí a mládeže do 18 let věku. Požádat může fyzická či právnická osoba, která má sídlo na území města 
Turnova.  

Správcem dotační oblasti je Městský úřad v Turnově – odbor školství, kultury a sportu. 

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST 

Dotace může být poskytnuta na činnost organizace podporující společenský a občanský život obyvatel 
města Turnov.  

Správcem dotační oblasti je Městský úřad v Turnově – odbor školství, kultury a sportu. 

2.6.2 FINANČNÍ PODPORA, SLEVY A BENEFITY MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ  

MĚSTSKÝ ÚŘAD 

ODBOR SPRÁVNÍ 

SVATEBNÍ OBŘADY VE SVATEBNÍ SÍNI RADNICE MĚSTA TURNOV 

V pátek v rozmezí od 09:00 do 16:00 hod. je svatební obřad zdarma.  

NAROZENÍ DÍTĚTE 

Rodiče nově narozeného občánka města Turnova mohou využít možnosti čerpání příspěvku ve výši 
1 000 Kč. Příspěvek je vyplácen Městským úřadem v Turnově, matričním úřadem, formou šeku maximálně 
do jednoho roku věku dítěte. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Při vítání občánků, které se koná v galerii Muzea Českého ráje, obdrží každé miminko pamětní medaili, 
pamětní list a drobné dárky. 
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ODBOR FINANČNÍ 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Sleva ve výši 50 % sazby poplatku za komunální se poskytuje poplatníkům, kteří: 

 v příslušném kalendářním roce dovrší 75 a více let věku; 

 v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku; 

 doloží, že jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) ve druhém 
nebo třetím stupni (ZTP, ZTP/P); 

 jsou studentem do 26 let věku, který je ubytován po dobu svého studia na území 
jiné obce; 

 jsou dítětem v pěstounské péči do 18 let věku. 
 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU  
PROGRAM DÍTĚ V TÍSNI – příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabých rodin  

KULTURNÍ CENTRUM TURNOV (KCT) 

KINO SFÉRA 

Kulturní centrum Turnov nabízí možnost zlevněného dopoledního filmového představení nejen pro 
seniory. Promítání je v současné době pořádáno týdně, a to vždy ve čtvrtek od 10:00, aktuálně za cenu 50 
Kč na osobu. 

MĚSTSKÉ DIVADLO 

Kulturní centrum Turnov dále nabízí zlevněné vstupné pro seniory, v hodnotě 140 Kč na osobu, na 
pravidelný pořad Pohovka. Vstupenky se slevou pro seniory lze zakoupit na odboru sociálních věcí 
Městského úřadu v Turnově. 

Kulturní centrum Turnov také nabízí slevu pro seniory na abonentní vstupenky na cyklus koncertů klasické 
hudby Turnovské hudební večery. Zlevněná abonentka pro seniory stojí 500 Kč, tj. o 250 Kč méně, než je 
její běžná cena. 

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  TURNOV 

REGIONÁLNÍ KARTA HOSTA 

Regionální karta hosta zahrnuje systém benefitů a dalších výhod, které mohou čerpat nejen turisté, kteří 
region Český ráj navštíví, ale také místní obyvatelé. 

Karty jsou k dostání za poplatek 50 Kč na informačních centrech v regionu a zdarma pak ve vybraných 
ubytovacích zařízeních, kde je dostanou hosté jako bonus k pobytu v Českém ráji. 

BONUSOVÁ KARTA „ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE“ 

Motivační hra pro děti a rodiče -  při putování po Českém ráji obdrží děti v infocentrech Českého ráje, za 
určitý počet nasbíraných razítek do „Cestoknížky“, výše uvedenou bonusovou kartu. Na tuto mohou 
čerpat různé slevy či výhody a drobnou cenu (např. pohlednici, odznáček, samolepky, pexesa apod.) 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA TURNOV (MK) 
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První registrace dítěte na „Oddělení pro děti a mládež“ je zdarma. Návštěvníci úseku pro nevidomé  
a slabozraké jsou osvobozeni od ročních registračních poplatků. Děti, žáci a studenti do 26 let, matky na 
mateřské dovolené, držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením typu ZTP, či ZTP/P mají slevu na 
roční registrační poplatky. 
 
Slevy a bonusy poskytují i další organizace ve městě – Městská sportovní Turnov, Vzdělávací centrum 
Turnov atd. 

 

3. KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE  

 

3.1 ZDROJE INFORMACÍ, PROSTOR PRO KOMUNIKACI A SBĚR PODNĚTŮ  

MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV  

Tiskové zprávy, tiskové konference. 
Webové stránky města www.turnov.cz., Facebookové stránky města. 
Vývěsní plochy  Městského úřadu  Turnov v lokalitách Výšinka, Turnov II, v ulici Nádražní, Přepeřská, na 
Daliměřicích, Malém Rohozci a na sídlišti Jana Patočky. 
Informační letáky jednotlivých odborů, kterými prezentují svoji činnost a zároveň informují občany. 

INFORMAČNÍ PORTÁL WWW.TURNOVPRORODINU.CZ 

Tento informační portál byl spuštěn v roce 2010 za finanční podpory města Turnov a ve spolupráci 
s Městským úřadem Turnov. Provozovatelem je Centrum pro rodinu Náruč. Tento portál je určen rodinám 
s malými dětmi, rodinám s předškoláky i školáky, rodinám seniorů atd. Zájemci zde mohou nalézt kontakty 
na mateřské školy, školy, městská zařízení, lékaře, poradny, občanská sdružení, sociální služby, služby pro 
seniory, zdravotně postižené atd., dále zajímavé informace a odkazy, informace o sportovištích, tipy na 
trávení volného času a aktuální akce a události atd.  

HLASY A OHLASY TURNOVSKA 

Vydává KC Turnov, město přispívá na jejich vydávání. Má vlastní rubriku, kde uveřejňuje aktuality 
z radnice, oznámení pro občany atd. V tomto měsíčníku má jakákoli organizace možnost uveřejnit 
informace, která by ráda poskytla občanům. Dále zde jsou aktuální informace o akcích, tipech, událostech, 
změnách týkajících se turnovských obyvatel atd. 

TURNOVSKO V AKCI 

Regionální noviny i v elektronické formě. Je zde pravidelně zveřejňována anketa zastupitelů na 
nejaktuálnější témata a informace z městského úřadu. Uveřejnit zde mohou svá oznámení jakékoliv 
organizace a subjekty.  

WWW.MATERSKESKOLY.CZ 

Informační portál mateřských škol, který zřídilo a provozuje město. Jsou zde uvedeny akce jednotlivých 
mateřských škol, upozornění na případné omezení provozu, jídelní lístek, plán akcí na stávající měsíc  
a nabídky programů pro děti a rodiče. 

 

 

http://www.turnov.cz/
http://www.turnovprorodinu.cz/
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REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  TURNOV 

Poskytuje informace o možnostech trávení volného času, o památkách, nabízí veřejný přístup na internet, 
poskytuje informace o vlakových i autobusových spojích. Dále nabízí tipy na výlety, přehled aktuální 
nabídky kulturních nebo sportovních akcí. K dostání jsou zde propagační a informační letáky atd. 

MÍSTNÍ AGENDA 21 „MOST K OBČANŮM“  

Místní agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst a regionů, který zavádí principy trvale 
udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci 
s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí 
v dané lokalitě. 

PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO  

Město Turnov je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2011. Během celého roku zapojuje město 
veřejnost do řady projektů a kampaní, vedení města se setkává s občany, konají se  přednášky a nejrůznější 
společenské a kulturní akce. Pro správné fungování Zdravého města je třeba úzkého kontaktu mezi 
úřadem, vedením města a obyvateli Turnova, a na to se zaměřují činnosti plánování s veřejností. Více 
informací na stránkách města.  

V rámci projektu se pořádá:  

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA 

Formování  Desatera problémů města oblastí zdraví, volného času, vzdělávání, sociální oblasti a dalších  
 

POCITOVÁ MAPA 

Město využívá nástroj pro aktivní zapojení občanů do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí.  
 

AKCE PRO RODINY 

Město realizuje či podporuje např. Rozsvícení vánočního stromku, Den dětí se Žlutou ponorkou, Den 
vítězství, Statohubertská slavnost.  
 

KAMPANĚ 

Den zdraví, Den země, Den mobility apod.  
 

SETKÁNÍ STAROSTY S OBČANY MĚSTA  

Pravidelná setkání s občany města v různých lokalitách Turnova, společná diskuse o aktuálních tématech, 
probíhá jednou měsíčně.  

 

KULATÉ STOLY  

Městský úřad Turnov – v případě připravovaných investičních akcí na veřejných prostranstvích, sídlištích 
nebo komunikacích, jsou pořádány pro občany tzv. kulaté stoly.  
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PARLAMENT MLÁDEŽE (PMMT) 

Parlament mládeže je společenství mladých lidí ve věku od cca 13 do 20 let. V parlamentu jsou zastoupeni 
žáci turnovských základních a středních škol. Hlavním cílem PMMT je přispění mládeže do politické situace 
města. PMMT na svých zasedáních řeší předem naplánované téma a aktuální témata Turnova. Každé téma 
si PMMT určuje sám. Výstupy jsou předávány vedení města.  
 

DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ  A ANKETY  

Město prostřednictvím svých webových stránek nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (NNO, 
příspěvkové organizace, parlament mládeže) realizuje ankety či dotazníková šetření k aktuálním otázkám 
života ve městě.  
 
Příklady anket:  

 Anketa o vztahu mládeže k novému areálu Maškovy zahrady v Turnově – duben 2016 

 Mapování volnočasových aktivit dětí – osloveni byli všichni žáci ZŠ – podzim 2016 

 Mapování prioritních problémů z pohledu občanů Turnova – listopad 2016 

 Anketa na městský kamerový dohlížecí systém pro účely rozšíření strategických prvků prevence 
kriminality města Turnova – prosinec 2016 

 Dotazníkové šetření k potřebám občanské vybavenosti Turnov II. –   leden 2017  

 Potřebnost kapacity pro děti mladší 3let v MŠ  - jaro 2017  
 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGAN IZACE  

Zásadní podněty pro další rozvojová opatření vychází  i ze  spolupráce s mnoha subjekty a orgány:  

 Úřad práce  

 Centrum pro rodinu Náruč  

 Pracovní skupiny v rámci komunitního plánování  

 Komise rady města  atd.  

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET  

Zapojování veřejnosti do rozvoje města. Obyvatelé města mohou definovat místní potřeby, předkládat 
své projekty a rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce při projektu.  
V lednu 2017 byl spuštěn první ročník participativního rozpočtování s názvem „Můj projekt pro Turnov“.  

DALŠÍ ZDROJE  

 Rodinná politika na úrovni obcí a krajů – Metodická příručka MPSV, 2008 

 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Turnovsko  

 Strategický plán města – akční plán do roku 2020 

 Strategický rámec MAP pro ORP Turnov do roku 2023 

 Strategie rozvoje základního vzdělávání ORP Turnov, 2015 

 Koncepce prevenci kriminality města Turnov 2017 – 2020 
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3.2 INSTITUCIONÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZAŠTÍTĚNÍ RODINNÉ POLITIKY  

MĚSTO TURNOV  

Téma rodiny je zastoupeno v odborných komisích více oblastí, ale samostatný orgán nebo komise 
prorodinné politiky není zřízen. Téma rodiny řeší následující komise rady města: 

 komise sociálně právní ochrany; 

 komise pro výchovu a vzdělávání; 

 komise sociální a bytová; 

 komise pro rozvoj města; 

 sportovní komise; 

 komise pro občanské záležitosti; 

 komise Zdravotně sociálních služeb Turnov; 

 komise Zdravého města a místní Agendy 21. 
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TURNOV  

Pracovní místo ani pracovní úvazek v rámci prorodinné politiky nebo prorodinných aktivit není vyčleněn. 
Téma rodiny, dětí, mládeže a seniorů řeší v rámci svých pracovních náplní a agend zejména: 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  

 pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí 

 sociální pracovnice 

 protidrogový/á koordinátor/ka, pracovník/ice prevence kriminality 

 pracovnice oblasti národnostních menšin a etnik 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU  

 pracovníci zajišťují aktivity místní kultury, sportu apod. 

ODBOR SPRÁVNÍ 

 vítání občánků 

 evidence obyvatel, matrika  

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 koordinátor/ka místní Agendy 21 a Zdravé město. 
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4. PRIORITY A OPATŘENÍ 

  
Při stanovování priorit a opatření bylo vycházeno ze zdrojů, které jsou specifikovány v kapitole č. 3 
KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE.   

PRIORITA 1.:  ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOST I VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET A ÚPRAVA 
PODMÍNEK PRO  PŘIJETÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL (MŠ)   

Opatření 1.1.  Stanovení MŠ poskytujících předškolní vzdělávání pro děti mladší 3 let.  

Opatření 1.2.  Nezbytné prostorové úpravy ze strany zřizovatele, úprava podmínek pro pobyt dětí  

                          v zařízení v souladu s platnými předpisy, personální opatření.  

Opatření 1.3.   Úprava kapacity v MŠ.  

Opatření 1.4.  Zjištění potřebnosti kapacity anketou.  

 

Termín realizace: 2017 – 2021 

Garant: OŠKS            

PRIORITA 2.:  ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (DÁLE SVP)  

Opatření 2.1.  Udržitelnost a rozvoj školních poradenských pracovišť na základních školách – školní  

                          psycholog, speciální pedagog = standardní pozice na našich ZŠ i po ukončení projektu  

                          Individuálně, ale společně a jinak, v roce 2018/19 a v dalších letech. 

Opatření 2.2.  Zachování a zřizování pracovních pozic asistentů pedagoga pro děti a žáky se speciálními 

                          vzdělávacími potřebami a žáky nadané. 

Opatření 2.3.  Podpora zřizovatele při zapojování škol do projektů na podporu žáků se speciálními    

                          vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Opatření 2.4.  Zachování dostupnosti a rozsahu poskytovaného speciálního vzdělávání v MŠ a ZŠ.  

Opatření 2.5.  Realizace bezbariérových úprav na ZŠ dle prostorových podmínek, jedna plnohodnotná ZŠ  

                          zcela bezbariérová do roku 2020. 

 

Termín realizace: průběžně 

Garant: OŠKS, ředitelé škol, OSM 

PRIORITA 3.: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH I NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   

Opatření 3.1. Motivace a podpora k dalšímu vzdělávání pracovníků – oblast zdravý životní styl,   

            stravování, čtenářská gramotnost, finanční poradenství, osobnostní a sociální výchova atd.  

Opatření 3.2. Sledování dalšího vzdělávání pracovníků škol v rámci hodnocení činnosti škol, sestavování  

                         rozpočtu ze strany zřizovatele.  

Opatření 3.3. Zajištění vzdělávání ze strany zřizovatele v rámci agendy Zdravého města – společná  

                        vzdělávací aktivita pro zřizované školy.   

Termín realizace: průběžně  

Garant: OŠKS, vedení města, ředitelé škol  
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PRIORITA 4.: VZNIK NOVÝCH, UDRŽITELNOST A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH VOLNOČASOVÝCH 
AKTIVIT PRO RODINY  

Opatření 4.1. Zjišťování poptávky na využití volného času pro děti a reagování na aktuální poptávku.  

Opatření 4.2. Podpora činností organizací – příspěvkové organizace, NNO, parlament mládeže.  

Opatření 4.3. Zajištění dostupnosti trávení volného času nejen v centru města – řešení občanské  

                         vybavenosti v Turnově II. uvedením období 2017 – 2021. 

Opatření 4.4. Udržení stávající nabídky aktivit pro seniory a podpora organizací, které tyto aktivity nabízí,  

                         místní, časová a finanční dostupnost aktivit.  

 

Termín realizace: průběžně  

Garant: OŠKS, příspěvkové organizace, OSM  
 

PRIORITA 5.: UDRŽITELNOST A ROZVOJ HERNÍCH A ODDECHOVÝCH PLOCH VE MĚSTĚ  

Opatření 5.1. Údržba stávajících ploch, modernizace a budování herních ploch pro děti různých věkových  

                         kategorií v rámci celého města (postupná modernizace herních ploch v centru města,  

                         Metelkových sadech, Turnov II., sídliště Výšinka, obnova a úprava menších herních ploch  

                         v bytové zástavbě). 

Opatření 5.2. Postupné začleňování fitness prvků pro seniory na oddechové plochy ve městě. 

Opatření 5.3. Vytvoření venkovní tělocvičny pro dospělé či seniory ve městě.  

Opatření 5.4. Rozvoj lokality Dolánek pro aktivní trávení volného času rodin.  

 

Termín realizace: zahájení jaro 2017 

Garant: OSM 

PRIORITA 6.: ŘEŠENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ V  SOCIÁLNÍ OBLASTI V  SOULADU 
S KOMUNITNÍM PLÁNEM  

Opatření 6.1. Pokračování procesu komunitního plánování sociálních služeb. 

Opatření 6.2. Pravidelný monitoring aktivit komunitního plánu.   
 
Termín realizace: zahájení 2018  
Garant: OSV 

PRIORITA 7.: PODPORA PROPAGACE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE  

Opatření 7.1. Spolupráce s organizacemi, které realizují kampaně na podporu náhradní rodinné péče,    

                         spoluúčast na medializaci.  

Opatření 7.2. Setkávání s náhradními rodinami ve městě.  

 

Termín realizace: průběžně  

Garant: OSV, tisková mluvčí a koordinátor Zdravého města, NNO   
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PRIORITA 8.: PODPORA FUNGUJÍCÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE A PORADENSTVÍ, 
ROZŠÍŘENÍ DALŠÍ NABÍDKY POMOCI V OBTÍŽNÉ SOCIÁLNÍ SITUACI RODIN  

Opatření 8.1. Podpora, spolupráce a snaha o udržení stávajících služeb poskytujících sociální prevenci  
                         a poradenské služby ve městě.  

Opatření 8.2. Snaha o rozšíření služeb sociální prevence a poradenství dle vyhodnocených potřeb ve  

                         spolupráci s krajským úřadem, okolními obcemi, prohloubení spolupráce škol s odborem  

                         sociálních věcí a s poskytovateli služeb.   

Opatření 8.3. Dostupnost tzv. krizových bytů – udržení stávajícího počtu bytů, hledání možností pro  

jejich rozšíření a finanční dostupnost (např. změna umístění bytů do objektů 
rekonstruovaných, s nižšími náklady na bydlení).  

Opatření 8.4. Zřízení fondu krizové pomoci  -  iniciovat a definovat fond krizové pomoci, který by pomohl  

                         rodinám při náhlé sociálně obtížné situaci – možnost poskytnutí materiální, potravinové,  

                         finanční pomoci.  

 

Termín realizace: 2017 – 2021 

Garant: OSV 

PRIORITA 9.: PODPORA PROPAGACE RODINNÉ POLITIKY NA MÍSTNÍ ÚROVNI  

Opatření 9.1. Aktualizace informačních materiálů informujících veřejnost o aktivitách a službách na  

                        podporu rodin, oslovení a spolupráce s organizacemi.  

Opatření 9.2. Podpora aktualizace uvedených webových portálů.   

Opatření 9.3. Informování veřejnosti o prorodinných aktivitách prostřednictvím webu, FB  města.  

Opatření 9.4. Aktualizace informací o provozu dětských a sportovních hřišť na webu města.   

 

Termín realizace: průběžně  

Garant:    OSV, OŠKS, tisková mluvčí, Regionální turistické informační centrum Turnov  
 

PRIORITA 10.: ZAJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI  

Opatření 10.1. Zajištění finančních prostředků na zajištění bezpečnosti ve městě – rozšíření   
                           a modernizace kamerového systému, dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti.  

Opatření 10.2. Pořádání akcí zaměřených na prevenci kriminality – pokračování ve spolupráci s Městskou  

                           policií a Policií ČR, vydávání informačních materiálů, akce pro seniory, školy.  

Opatření 10.3. Ve spolupráci s kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Turnově a Městskou policií udržet  

              místa asistentů městské policie.  

 

Termín realizace: průběžně  

Garant: městská policie, OSV, kancelář tajemníka  

   

 



                

PŘÍLOHA  

MATEŘSKÉ ŠKOLY  

MŠ Turnov, 28. října 757, Turnov     481 322 692  ms.turnov@centrum.cz  http://skolky.turnov.cz/cs/ms-28-rijna/ 
MŠ Turnov, Alešova 1140, Turnov     481 322 704  drevenka@seznam.cz  http://skolky.turnov.cz/cs/ms-drevenka/ 
MŠ Turnov, Bezručova 590, Turnov    481 322 772  ms.bezrucova@tiscali.cz   http://skolky.turnov.cz/cs/ms-zamecek/ 
MŠ Turnov-Mašov, U Školy 85, Turnov    481 322 868  msmasov@seznam.cz  http://skolky.turnov.cz/cs/ms-masov/ 
MŠ Turnov, Zborovská 914, Turnov     481 322 373  5msturnov@tiscali.cz  http://skolky.turnov.cz/cs/ms-zelenka/ 
MŠ Turnov, Jana Palacha 1931, Turnov    481 323 192  skolka.vysinka@seznam.cz http://skolky.turnov.cz/cs/ms-vysinka/ 
MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, Kosmonautů 1640, 1641, Turnov  481 322 602  slunicko.turnov@centrum.cz www.slunickoturnov.cz 
Waldorfská MŠ Turnov, Hruborohozecká 405, Turnov  484 840 420  wmsturnov@seznam.cz  www.waldorfturnov.cz 
Soukromá školka SPIRÁLKA,s.r.o. Turnov, A. Dvořáka 2243     kvapilova@spiralaturnov.eu http://spiralka.eu/ 
Miniškolka  Beruška, Pelešany 34, Turnov    775 973 238  miniskolka.beruska@seznam.cz        
Centrum pro rodinu Náruč, z.s., Skálova 540, Turnov   775964 314  naruc.turnov@seznam.cz  http://www.naruc.cz/ 
Lesní klub Skaláček, Semihorky 72, Turnov    606 704 924  sev.ceskyraj@seznam.cz   www.sevceskyraj.cz 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

ZŠ Turnov, Skálova 600, Turnov     481 322 770  michal.loukota@zsskalova.cz https://zsskalova.cz/ 
ZŠ Turnov, 28. října 18, Turnov     481 311 640  skola@2zs-turnov.cz  http://www.2zs-turnov.cz 
ZŠ Turnov, Žižkova 518, Turnov     481 322 343  skola@zsturnov.cz  http://www.zsturnov.cz/ 
ZŠ Turnov-Mašov, U Školy 56, Turnov    481 321 113  zsturnovmasov@seznam.cz http://www.zsmasov.sph.cz/   
ZŠ Turnov, Zborovská 519, Turnov     481 350 060  info@zvsturnov.cz  www.zvsturnov.cz 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Gymnázium Turnov, Jana palacha 804, Turnov   481 322 849  gytu@gytu.cz   http://www.gytu.cz 
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,  481 350 031  vedeni@ohsturnov.cz   www.ohsturnov.cz  
Zborovská 519, Turnov 
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,  481 321 232  skola@sups.info   www.sups.info 
Skálova 373, Turnov 
Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, Turnov  481 322 723  info@szsturnov.cz  http://www.szsturnov.cz/ 

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

ZŠ Turnov, Zborovská 519, Turnov     481 350 060  info@zvsturnov.cz  www.zvsturnov.cz 
MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, Kosmonautů 1640, 1641, Turnov  481 322 602  slunicko.turnov@centrum.cz www.slunickoturnov.cz 

PORADENSTVÍ   

Pedagogicko psychologická poradna a speciálně pedagogické  481 312 140  ppp.turnov@seznam.cz  spc@pppsemily.cz 
centrum Semily, pobočka Turnov, 28. října 1872, Turnov 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Vzdělávací centrum Turnov O.P.S, Jana Palacha 804, Turnov  604 988 480  info@vctu.cz   www.vctu.cz 
FAN, S.R.O Jazyková škola, Skálova 466, Turnov   602 216 911  fancz@fancz.com  www.fancz.com 
 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ  OBLAST 

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov  481 366 855  podatelna@mu.turnov.cz  www.turnov.cz 
Dětské centrum Turnov, Kosmonautů 1641, Turnov   481 322 602  detcentrum@quick.cz  www.detskecentrumturnov.wz.cz 
FOKUS Turnov, z.s., Skálova 415, Turnov    481 321 424  fokus@fokusturnov.cz  www.fokusturnov.cz 
SLUNCE VŠEM, z. s., Brigádnická 2260, Turnov   607 791 769  slunce.vsem@seznam.cz  www.sluncevsem.cz 
Zdravotně sociální služby Turnov , 28. října 812, Turnov  481 324 115  info@zsst.cz   www.zsst.cz 
Spokojený domov, o.p.s., Zborovská 519, Turnov   773 565 341  marie.kocova@spokojeny-domov.cz  www.spokojeny-domov.cz 
Krajská nemocnice Turnov a.s. - Panochova nemocnice  481 446 111  nemtur@nemlib.cz  www.nemlib.cz 
Turnov s.r.o., 28. října 1000, Turnov 

SLUŽBY A POMOC PRO RODINY 

Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Skálova 540, Turnov   775 964 314  naruc.turnov@seznam.cz  www.naruc.cz 
Vzdělávací centrum Turnov O.P.S, Jana Palacha 804, Turnov  604 988 480  info@vctu.cz   www.vctu.cz 
Občanské sdružení D.R.A.K., z.s., Skálova 446, Turnov  725 775 909  info@sdruzenidrak.org  www.sdruzenidrak.cz 
Most k naději, občanské sdružení, Skálova 446, Turnov  725 775 909  vedouci.tp@mostknadeji.cz www.mostknadeji.eu 
Pedagogicko psychologická poradna a speciálně pedagogické  481 312 140  ppp.turnov@seznam.cz  spc@pppsemily.cz 
centrum Semily, pobočka Turnov, 28. října 1872, Turnov 
Manželská a předmanželská poradna - poradna pro mezilidské 481 540 325  rodpor.turnov@volny.cz  http://www.rpliberec.cz 
vztahy, Žižkova 2030, Turnov 
Déčko Liberec, z.s. Skálova 446, Turnov    777 098 277  poradna.turnov@d-os.net www.d-os.net 
1. turnovská chráněná dílna, o.s., Koňský trh 615, Turnov  603 163 107  info@turnovska-chranena-dilna.cz www.turnovska-chranena-dilna.cz 
CZ Brik, s.r.o., 5. května 980, Turnov    603 325 303     

RODINA A VOLNÝ ČAS  

Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, Husova 77, Turnov 603 293 957  svc.turnov@gmail.com  www.zlutaponorka.turnov.cz 
Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace, Náměstí  481 322 767  zus@turnov.cz   www.zusturnov.cz 
Českého ráje 5, Turnov 
Centrum pro rodinu Náruč, z.s. Skálova 540, Turnov   775 964 314  naruc.turnov@seznam.cz  www.naruc.cz 
Sbor Jednoty bratrské v Turnově, 28. října 543, Turnov  604 317 507  sbor@jbturnov.cz  www.jbturnov.cz 
Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s., Koňský trh 200, 731 310 484  stika@turnov.org  www.scouting.turnov.org 
Turnov 
Povyk, občanské sdružení, U Lomu 35, Turnov   739 012 231  povykturnov@centrum.cz  www.povykturnov.cz 
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Městská sportovní Turnov, s.r.o., Jana Palacha 804, Turnov  481 312 413  kancelar@ms-turnov.cz  http://maskova-zahrada.cz/mestska-sportovni-turnov-2/ 
Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, Turnov  481 322 083      www.kcturnov.cz/  
Městská knihovna Antonína Marka, Jeronýmova 517, Turnov  481 311 970  reditel@knihovna.turnov.cz http://knihovna.turnov.cz 
Tělocvičná jednota Sokol Turnov, Skálova 540, Turnov  606 605 256  sokol.turnov@seznam.cz  www.sokolturnov.cz 

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ  ORGANIZACE S MÍSTNÍ PŮSOBNOSTÍ V  OBLASTI SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT   

ABT Česana Rohozec o.s.   cyklistika, lyžování, běh a další sporty v přírodě     http://cesana-abt.eu/ 
AC Turnov, z.s.    atletika       atletický oddíl  www.acturnov.cz 
FK Turnov, z.s.    fotbal       fotbalový oddíl  www.fkpencinturnov.cz 
HC Turnov 1931, z.s.   hokej       hokejový oddíl  www.hcturnov.cz 
Junák - český skaut, středisko Štika  skauting       skautský oddíl  www.scouting.turnov.org 
Turnov, z.s.,Koňský trh 200 
Klub Českých turistů Sokol Turnov  organizovaná turistika     turistický oddíl  http://turistika.turnov.org/ 
Klub lyžařů Turnov, z.s.   lyžování       lyžařský oddíl  http://scturnov.cz 
Orel jednota Turnov   stolní tenis, turistika, cyklistika, běhání, florbal  farní oddíl Děti (z) ráje http://orel.cz 
SKI Club Turnov    lyžování       lyžařský oddíl  http://scturnov.cz 
Sportovní lyžařský klub Malý Rohozec, z.s.   sportovní střelba  
ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.   šachy       šachový oddíl  http://sachyturnov.webnode.cz/ 
Tělocvičná jednota Sokol Turnov  stolní tenis, aerobic, gymnastika, karate, cvičení  oddíl stolního tenisu http://sokol.turnov.cz/ 

pro děti a dospělé, volejbal, tábory, sportovní 
soustředění, oddílové akce atd.  

Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.  florbal, futsal, basketbal, házená, odbíjená,    aerobik, Atletický  www.tj.turnov.cz 
     spining, squash, aerobic, kulturistika, kick box, box  akademický klub, 
            Basketbal, Box, Florbal, 

 Futsal, Házená,Kanoistika, 
 Kanoistika, Kickbox, Malá 
 kopaná, MZB, Mucher club, 
 Orientační běh, ROB, RS  
Daliměřice, RS Mašov,  
Samostatný orientační klub, 
 Silový trojboj a kulturistika, 
Squash, Volejbal 

Tělovýchovně sportovní club  judo, badminton, horolezectví, florbal, malá kopaná, SVP, Judo, Badminton, www.tscturnov.cz  
fitness, posilovna, tenis     Horolezectví, Florbal, Malá  

kopaná 
Tenisový klub Turnov o.s.   tenis          www.tkturnov.cz 
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SPORTOVNÍ SUBJEKTY VE VLASTNICTV Í  FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB PŮSOBÍCÍ VE MĚSTĚ TURNOV  

Asociace TOM ČR   turistika, tábornictví        www.a-tom.cz 

BABY CLUB MISUTKA s.r.o.  plavání          www.misutka.eu 
Body Sport - Tomáš Brych   spinning, pilates, body UP, body ball, body CROSS, TRX    www.bodysport.cz 
Centrum pro K2HIKING   K2HIKING         www.k2hiking-turnov.cz 
Fit klub EDEN    kulturistika, fitness  
Fitness Aminostar   kulturistika, fitness        www.tsturnov.cz 
Fitness-centrum Magistr   kulturistika, fitness        www.fitness-magistr.wz.cz 
Martin Goruk - Sommer paradies  rafty, lodě, koloběžky, sportovní lezení      www.vyletvraji.cz 
Michal Valšík    streetbasketbal 
Outdoor school Jizera   horolezectví, sportovní lezectví, vodáctví,      www.outdoor-school.cz 
     lukostřelba, bungee running, orientační běh, 

aerobic 
Sport inline - Pavel Hlubuček  in-line bruslení         http://www.sportinline.cz 
SUNDISK s.r.o.    sportovní a kulturní produkce       www.sundisk.cz 
Taneční a pohybová škola Ilma  tanec          www.ilma.cz 
Tenisová hala Turnov   tenis, bowling, golf, badminton, funkčí trénink move it     
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